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Zamawiający 

Urbitor Sp. z o.o.   

ul. Chrobrego 105/107 

87-100 Toruń   

tel. 56 40 00 301 

e-mail : sekretariat@urbitor.pl 

    Toruń, dnia 7 maja 2021r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Urbitor Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na  zadanie: 

Wykonanie cząstkowej naprawy nawierzchni dróg na terenie Toruńskiej Giełdy przy Towarowej w 

Toruniu przy ul. B. Chrobrego 105/107 

I.  Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest cząstkowa naprawa nawierzchni dróg położonych na terenie Toruńskiej 

Giełdy przy Towarowej (TGT) o łącznej powierzchni 610 m2 :  

1. remont cząstkowy istniejącej nawierzchni masą mineralno-asfaltową, przy średniej grubości 

warstwy 5-6 cm, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, łącznie 100m2, 

2. wykonanie nakładki bitumicznej o powierzchni łącznej 510 m2,w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego 

a) frezowanie istniejącej nawierzchni gr. 6 cm 

b) wykonanie warstwy bitumicznej gr. 6 cm (2+4) 

Zamawiający korzystając z prawa opcji przewiduje, że ilość m2 w pkt 1. może  ulec zwiększeniu o 30 %  

planowanych ilości.  Jeżeli Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne 

roszczenia, w tym o zapłatę odszkodowania, z tytułu niezrealizowanej części zamówienia, jak również 

nie może być podstawą do odmowy wykonania zamówienia. 

 

         Zakres robót obejmuje także : 

• zabezpieczenie placu robót z właściwym jego oznakowaniem, 

• wycięcie łat i przygotowanie miejsca wypełnienia poprzez oczyszczenie z wszelkiego rodzaju 

zanieczyszczeń i wypełnienie emulsją asfaltową k-65 (przed ułożeniem wypełnienia), 

• wykonanie pomiarów i uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego, 

• dostarczenie na teren TGT gorącej masy z wytwórni mas mineralno – bitumicznych, 

• regulację poziomu nawierzchni jezdni do poziomu studzienek umożliwiających spływ wód 

deszczowych oraz swobodny przejazd pojazdów, 

• odtworzenie nawierzchni, 

• po położeniu asfaltu, zabezpieczenie dziur lepikiem zabezpieczającym przed przedostawaniem 

się wody, 

• wywiezienie odpadów, uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, 

II.  Dodatkowe wymagania Zamawiającego  

• wygląd zewnętrzny wypełnienia musi być jednorodny, pozbawiony pęknięć, deformacji, plam i 

wykruszeń, 

• roboty należy prowadzić przy suchej i ciepłej pogodzie, w temperaturze nie niższej od 10°C, nie 

dopuszcza się wykonywania żadnych napraw nawierzchni podczas opadów atmosferycznych, 

• przed rozpoczęciem prac Wykonawca robót jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym sposób 

organizacji ruchu na TGT na czas prowadzenia robót, a także zabezpieczyć miejsca 

prowadzonych prac zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i Ppoż, 

• wykonanie pomiarów robót przygotowawczych.  
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• Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnej na Giełdzie, po wcześniejszym 

telefonicznym uzgodnieniu pod nr. telefonu 690 820 014 

III. Termin związania ofertą 

       Zamawiający ustala termin związania ofertą na 30 dni licząc od terminu składania ofert. 

 

IV.  Termin wykonania zamówienia 

             Zamawiający ustala okres wykonania zamówienia do dnia 28 maja 2021r. 

V. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 

                Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie ofert: Cena –  waga  100 % 

VI. Informacje dotyczące wykluczenia wykonawców 

a)  złożenie oferty po terminie, 

b) brak podpisu osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy. 

VII. Wymagania i warunki Zamawiającego 

a) Do oferty musi być dołączony wypełniony i podpisany formularz ofertowy- Załącznik nr 1. 

b) Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa. Warunki zmiany umowy: 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z 

Wykonawcą zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli zmiana 

uzasadniona będzie sytuacją, której zamawiający, działając z należytą starannością, nie 

mógł przewidzieć. 

2) Zmiana istotnych postanowień umowy dopuszczalna jest w przypadkach: 

• zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne 

będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 

•  w przypadku, gdy wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, konieczna będzie zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy.   

c) Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, ale również nie jest 

ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

d) Niniejsze zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w 

rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania 

Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyn oraz bez wyboru którejkolwiek ze złożonych 

ofert. 

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego 

wykonanie. 

VIII. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem/ pytaniem dotyczącym 

wyjaśnienia treści zapytania nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. 

Wszystkie wnioski o wyjaśnienie/pytania należy kierować na adres sekretariat@urbitor.pl 

IX. Miejsce i termin składania ofert 

Oferty należy składać w sekretariacie Spółki ul. Chrobrego 105/107, 87-100 Toruń. Dopuszcza się 

możliwość składania ofert pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@urbitor.pl 

 

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 maja 2021 roku do godz. 10.00  

 

Załącznik: Formularz ofertowy 

 

Prezes 

Zarządu Urbitor sp. z o. o. 

Wojciech Świtalski 
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